
 

คําอธิบายรายวิชา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี

ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 
273-501  3(2-2-5) 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
Non-formal and Informal Education  
  แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ปรัชญา ความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาการ
การศึกษานอกระบบในประเทศไทย การจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตางประเทศ 
 
273-502  3(2-2-5) 
ทฤษฎีการพัฒนาและการประยุกตเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
Development Theories and Application for 
Sustainable Development  
 การวิเคราะหแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตาง ๆ   
ท่ีเก่ียวกับสหวิทยาการในการพัฒนา การนําทฤษฎีการพัฒนา
และการประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชน บทบาทหนาท่ีของ
เครือขายหรือหุนสวนในการพัฒนา กรณีตัวอยางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในประเทศไทยและตางประเทศ 
 
273-503   2(0-4-2) 
การฝกปฏิบัติทางการศึกษานอกระบบเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
Practicum in Non-formal Education for 
Sustainable Development 
 สํารวจชุมชน วิเคราะหขอมลูจากการสํารวจและ
เขียนโครงการเพ่ือใชปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน  ฝกปฏิบัติกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  
ประเมินผลและสรปุผล  
 
273-504    1(0-2-1) 
สัมมนาทางการศึกษานอกระบบเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
Seminar in Non-formal Education for Sustainable 
Development 
 การอภิปรายปญหา การออกแบบและสรางแผนงาน
หรือโครงการทางการศึกษานอกระบบเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การจัดทํารายงานการสัมมนา   
  
273-505  3(3-0-6)* 
ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษานอกระบบเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน          
English for Non-formal Education for Sustainable 
Development  

  
 การใชภาษาอังกฤษในการคนควาเอกสาร สิ่งพิมพ
เก่ียวกับการศึกษานอกระบบ  การฝกทักษะทางภาษาอังกฤษ
ในการพูด ฟง อาน และเขียน 
  
276-506                         3(3-0-6) 
วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัยทางการศึกษา    
Statistical Methods for Educational Research 
 การจัดระบบขอมลู การวัดแนวโนมสูสวนกลาง การวัด
การกระจาย  คะแนนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานและ
ประมาณ คาพารามิเตอร  การทดสอบคาซี การทดสอบคาที การ
ทดสอบคาเอฟ การทดสอบคาไคสแควร  สถิติไร พารามิเตอรบาง
เรื่อง สหสมัพันธและการถดถอย การใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางสถิต ิ  
 
276-507  3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                            
Research Methodology in Education 
 บทบาทและลักษณะของการวิจยัทางการศึกษา 
ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา การกําหนดสมมติฐาน 
กําหนดตัวแปร การใหคําจํากัดความตัวแปร   ความตรงของ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือของการวิจัย การสุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมลู การเขียนเคาโครงการวิจัย 
จรรยาบรรณของนักวิจัย  อภิปรายประเด็นปญหาท่ีนาสนใจ
จากประสบการณท่ีไดรับจากการฝกภาคปฏิบัต ิ
 
273-508  2(1-2-3) 
การศึกษานอกระบบในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Non-formal Education in Multicultural Society 

ลักษณะของสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ประเด็น
และปญหาของสังคมหลากหลายวัฒนธรรม บทบาทของ
การศึกษานอกระบบในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม การจัดการ
ความขัดแยง กระบวนการลดอคติและความเช่ือเหมารวม 
การศึกษาเพ่ือสันติ แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบท่ี
เหมาะสมในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม 

  
273-509  3(2-2-5) 
การพัฒนาและประเมินผลโครงการทางดานการศึกษานอก
ระบบ    
Project Development  and Evaluation in Non-
formal Education 
 หลักการและเทคนิคการวางแผน การพัฒนาโครงการ
ทางดานการศึกษานอกระบบและการควบคุมการปฏิบัติงาน 



 

หลักการ รปูแบบและวิธีการประเมินผลโครงการการศึกษา
นอกระบบ 
273-510  2(1-2-3) 
การจัดการความรูและระบบสารสนเทศทางการศึกษานอก
ระบบ  
Knowledge Management of Information System 
in Non-formal Education 
 ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของการ
จัดการความรู กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู 
การจัดการความรูในชุมชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สราง ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการความรูในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาการ
จัดการความรูในการศึกษานอกระบบ   
 
273-511  3(2-2-5) 
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
Participatory Action Research    
 แนวคิด  หลักการ ประโยชนและกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืน เทคนิคและ
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กรณีศึกษา
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในประเทศและตางประเทศ   
 
273-512  2(1-2-3) 
การประกันคุณภาพทางการศึกษานอกระบบ 
Quality Assurance in Non-formal Education 
 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ เปาหมาย
และคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบ กรอบมาตรฐาน
และดัชนีช้ีวัดคุณภาพการศึกษานอกระบบ กระบวนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพคณะทํางานและกลไกท่ีเก่ียวของ
กับการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ การเขียนและการ
นําเสนอผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษานอก
ระบบ วิเคราะหกรณีศึกษาของการประกันคุณภาพใน
สถาบันการศึกษา 
 
273-513  2(1-3-2) 
การจัดการฝกอบรม 
Training Management 
 ความสําคัญ ความหมาย แนวคิด และการวิเคราะห
ความจําเปนในการฝกอบรม การสรางโครงการฝกอบรม การ
วางแผนและการบริหารโครงการฝกอบรม วิธีการจัดการใน
การฝกอบรม การจัดการและเทคนิคท่ีเหมาะสมกับการ
ฝกอบรมผูใหญและการปฏิบัติ 
 
273-514  2(1-2-3) 
สิทธิชมุชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน    

Community Rights and Natural Resources and 
Environmental Management for Sustainable 
Development 

ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีวาดวยสิทธิชุมชนในบริบททางวัฒนธรรมของชุมชนไทย
และชุมชนนานาชาติ  หลักการและแนวคิดในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประเภทของ
โครงการท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางรายแรง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพกับ
โครงการพัฒนา กรณีศึกษาการใชสิทธิชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 

 
273-515  3(2-2-5) 
การบริหารการศึกษานอกระบบ 
Administration  in Non-formal Education 

การวิเคราะห ปรัชญาและทฤษฏีการบริหารท่ัวไป 
การวางแผนกลยุทธ การดําเนินงาน การนิเทศงานการศึกษา
นอกระบบ รวมถึงศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
การศึกษานอกระบบ  

 
273-516  2(1-2-3) 
การนิเทศงานการศึกษานอกระบบ  
Supervision in non-formal Education 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการนิเทศ กระบวนการ วิธีการ
นิเทศแบบตาง ๆ วิธีการนิเทศท่ีเหมาะสมกับงานการศึกษานอก
ระบบ การวิเคราะหสภาพงานและการเลือกใชกระบวนการ
นิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
273-517  2(1-2-3) 
การบริหารความขัดแยงในชุมชน 
Conflict Management in Community 

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมาย เก่ียวกับการมี
สวนรวมของประชาชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและ
ความขัดแยง ขอขัดแยงและขอพิพาท สาเหตุและรูปแบบของ
ความขัดแยง ทักษะกลไกในการบริหารความขัดแยง วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินกับการสรางสมานฉันท สันติสุขชุมชน กล
ยุทธและกลวิธีในการจัดการความขัดแยงอยางสันติ 

 
273-518  3(2-2-5)   
การพัฒนาจิตลักษณะ ภาวะผูนําและกลุมในชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน    
Psychological Characteristics Establishment, 
Leadership and Group with in Community for 
Sustainable Development 
 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ  และทฤษฎีการ
พัฒนาจิตลักษณะ   ภาวะผูนําและกลุม  เทคนิคและวิธีการ



 

พัฒนาผูนําและกลุมในชุมชนสําหรับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
 
273-690          18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ  
Thesis   
 การวิจัยตามความสนใจของนักศึกษาในกรอบของ
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย
ความเห็นชอบของอาจารยกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร   
 
273-691  6(0-18-0) 
สารนิพนธ  
Minor Thesis   
 การใชระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือศึกษาปญหาเก่ียวของกับ
การศึกษานอกระบบเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีนักศึกษาสนใจ   
ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ   
 
 
 


